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Igual ao malabarismo,
fazer essa revista nos exige
bastante determinação e
persistência. Chegamos ao
número 5 e estamos perto
de completar um ano. Isto
nos deixa felizes,
mas também re-
quer muito esfor-
ço. Fazer uma revis-
ta gratuita, distri-
buída no Brasil e no
mundo não é uma
tarefa fácil! Os
anunciantes que
vocês encontram
aqui compartilham
de nossa determinação em
perpetuar.  Agradecemos a
todos e também ao pessoal
da gráfica, que possibilitam
a você estar segurando esta
revista.

Nossa capa apresenta
Rodrigo Racy, que sobre uma
roda entra para os livros de
recordes. Lançamos uma
luz no passado com uma
matéria sobre a História do
Malabares. Relatamos o
Encontro Carnavalesco de
Barroso, demonstrando que
os malabaristas constituem

uma grande família. Entre-
vistamos Prego Lins , um
lendário malabarista brasi-
leiro. E também constamos
com uma pequena entrevis-
ta em espanhol com um jo-

vem malabarista
chileno.

Trazemos di-
versas informações
do mundo do ma-
labares, circo e
arte de rua. No-
tas sobre os acon-
tecimentos,  indica-
ções e uma progra-
mação sobre o que

está acontecendo em São
Paulo, no Brasil e no mundo.

Ajudem-nos nessa em-
preitada! Enviem infor-
mações sobre seus espe-
táculos, encontros e cursos
para divulgarmos ou sim-
plesmente seus comentários.

A todos os malabarista,
circenses e afins oferece-
mos essa revista.

Esperamos que gostem
e se divirtam!!!

Marquinhos
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Dia 27 de março, comemora-se o Dia
do Circo. Mas, além disso, esse dia tão especial
também é a data de aniversário do Circo no
Beco - espetáculo mensal de
arte de rua - que completará
2 anos de existência, tendo
realizado 27 apresentações!

No ano passado, em
seu primeiro aniversário, o
Circo no Beco  organizou uma festa
agregando pessoas da Central do Circo, do
Galpão Raso da Catarina além de outras escolas
de Circo. A festa rolou até o sol nascer e
contou com três blocos de apresentações
circenses, bandas e DJs, bem ao estilo do Circo
no Beco.

Esse ano os organizadores estão plane-
jando uma nova festa nesta data comemora-
tiva e garantem muita diversão e principal-
mente muitas apresentações!

Ocorre que como o dia 27 de março
será  feriado de páscoa, a festa rolará no final
de semana seguinte, mais especificamente no
dia 1º de abril, sexta-feira, em local ainda não
definido.

Portanto fique
atento no site oficial
www.circonobeco.com.br
pois vale a pena
prestigiar o aniversá-

rio de um espaço tão democrático, tanto para
os artistas circenses, quanto para aqueles que
gostam de assistir bons números de arte de
rua!

E não para por aí! No dia 3 de abril
será realizado o 1º Festival Internacional de Circo
de Rua - pode não ser esse o nome mas
acontecerá - com apoio total do Circo no Beco.

Fiquem atentos e não percam
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Está sendo televisio-
nado algo im

perdível para os
aficionados em

 m
alabares. É a

reprise da prim
eira com

peti-
ção

 da W
JF (W

ord Juggling
Federation) que aconteceu no
ano passado, de 16 a 21 de
dezem

bro, em
 Las Vegas. O

s

m
elho

res m
alabaristas d

o
m

undo
 exibem

-se em
 um

fo
rm

ato
 praticam

ente o
lím

-
pico! Inclui categorias diversas:
claves, bo

linhas, argo
las e

passes, em
 nível interm

ediário
e 

avançad
o

; 
fem

inino
 

e
m

asculino.
N

ão há preocupação
com

 algum
 lado m

ais artístico
e sim

 com
 a técnica e a pre-

cisão da execução. Sendo a
técnica 

d
o

s 
participantes

incrível! M
alabarista com

o Vova

G
alchenko, Thom

as D
ietz e G

ena
Shvartsm

an executam
 suas

séries com
 truques obrigatórios,

enquanto
 juizes avaliam

 e
po

ntuam
. 

C
o

m
 

d
ireito

 
a

m
edalhas aos vencedores e todo

reconhecim
ento que um

 grande
m

alabarista m
erece.

N
ão percam

! C
onfira

no
 canal de tv paga E

SPN
International, no m

ês de m
arço

nos seguintes horários e dias:
sab/5 - 13:00; sex/11- 18:30;
sab/12 - 13:00; dom

/13 - 10:00;
seg/14 - 14:00; sex/18 - 15:00;
sab/19 - 13:00; seg/21 - 14:00;
qua/23 - 19:00; sab/26 - 13:00;
seg/28 - 02:00; qua/30 - 18:30;
Q

ui/31 - 03:30.

M
aiores inform

ações:
w

w
w

.jugglingcom
petition.com
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Entre os dias 24 e 31 de Janeiro, na cidade
de Porto Alegre, ocorreram simultaneamente
o Fórum Social Mundial (155 mil participantes)
e o Acampamento Intercontinental da Juventude
(mais de 35 mil acampados), que visavam
debater e por em
prática outras for-
mas de organiza-
ção e outras vi-
sões de mundo e das relações humanas, sob
o tema “Um outro mundo é possível”.

Aconteceram mais de 2500 atividades
no Fórum e por volta de 500 no Acampamento
da Juventude. Como não podia deixar de ser,
a cultura teve o lugar de destaque que
merecerá nesse tal “outro mundo”, e houve
de tudo: música e danças de todos os tipos,
teatro, exposições, conversas, performances
de artistas de rua, etc...Um encontro de muitas

pessoas marcado pela diversidade, de idéias,
de crenças, de cores e de possibilidades.

A temática do Circo também estava
presente, e contou com a participação de Leo
Bassi. Rolou a apresentação do espetáculo

Clownssicos, dirigido
por Daniela Carmo-
nado, uma conversa
com o coletivo CIRCA

(Clandestine Insurgent Rebel Clown Army), que
utiliza as técnicas circenses como forma de
ativismo político-cômico, um Encontro
Intergalático de Palhaços (!!!) e também um Palco
Aberto, onde vários malabaristas e palhaços
apresentaram as suas artes.

Quem  foi sabe que não era possível ver
tudo o que havia para ver, mas que valeu a
pena a viagem

�"���
�	���
#������
por Paulo Andringa
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por Du Circo

Dia quatro de fevereiro,  mais
ou menos às14 hs da sexta-
feira, pré-carnavalesca, lá
estava eu chegando em
Barroso–MG, ou melhor no
Clube Ceclans onde vivemos
um carnaval particular, com
pouco samba e muitas claves
no ar. Foram 81 participantes.
A estrutura do clube nos pro-
porcionou um belo ginásio
24hs, com direito a placar
eletrônico para o vôlei-claves,
área de camping e uma pisci-
na, por uma diária especial de
um real e cinqüenta centavos.
Para os mais foliões, a poucas
quadras do clube acontecia

o carnaval de rua de Barroso,
com trio elétrico e tudo mais.
A maioria das pessoas chegou
no sábado, e o chão do giná-
sio foi se colorindo com cla-
ves, bolinhas, monociclos, en-

tre outros equipamentos, para
todos os lados. Nessa noite
aconteceu o Renegados Pirofá-
gico, e lá estava eu como
apresentador para tentar
convencer o público a se
apresentar, o que não foi nada
fácil.

No dia seguinte, logo de-
pois do almoço, fizemos um
Cortejo até a praça no centro
de Barroso, onde aconteceu
o Palco Aberto, apresentado
pelo Sr.Palhaço, que tirou de
letra e levou o público a um
alto astral. No final, foi
passado o chapéu e o público
foi muito generoso. De volta
ao Encontro e sem atividade
noturna, todos treinaram
muito e alguns até ama-
nhecer.

No terceiro dia, pela ma-
nhã, a rede de vôlei já balan-
çava com o aquecimento pa-
ra as eliminatórias do vôlei-cla-
ves. Era noite e acontecia o
primeiro Renegados no palco
montado dentro do ginásio,
e para animar o publico,
Fernandinho. Nessa noite acon-
teceram muitos números di-

vertidos e muitas latinhas
 voadoras.

No último dia das ativi-
dades, houve a final do vôlei-
claves e a marca dos recordes,
com uma grande disputa e
para outros uma grande
torcida.

Neste dia, todos jantaram
mais cedo, pois a grande Gala
estava marcada para as 20hs
e, é claro, começou com um
pequeno atraso. A noite foi
aberta para o público da ci-
dade, contando com a ilustre
presença do prefeito de
Barroso, e até de um bebê de
8 meses, no colo da mãe.

Lá estava G2 no palco
(foi ele quem abriu todas as
portas da cidade para esse
Encontro se realizar). Fez
alguns agradecimentos e me
chamou para apresentar a
Noite de Gala com os seguintes
números: logo de cara, Luisinho
quebrando tudo com suas bo-
linhas de silicone; na seqüên-
cia, Zaro com sua bola ades-
trada de 100 mm fazendo
“malabarismo de contato”,
depois veio Luisa Horta com

Ginásio e Palco
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todo seu encanto na “lira”;
Casper esculpindo um coelho
nos “balões”; Cafi Otta dan-
çando tango com seu “mono-
ciclo”; Pedroca detonando no
“diablo” e nos “diablos”; Cris
balançando na “corda bam-
ba”; Mariana Moraes com o
charme de sua “dança”; Diogo
Donabella se jogando no
“tecido”; Bernardo arrepiando
nas 3,4 e 5 claves. E, para fe-
char, Igor  incendiando o
público com suas tochas. Foi
tudo “prefeito” e aplaudido de
pé.

Pouco tempo depois,
quase todos foram para fora,
fazer a noite de fogo, e a ex-
pectativa para a última Noite
dos Renegados era grande. De
volta ao ginásio, e depois de
alguns agradecimentos e
comunicados da organização,
rolou um bumm cervejístico
(uma longa história), com o
dinheiro do chapéu do Palco

Aberto, para a
alegria de to-
dos. E, então, lá
estava ele, o tão
esperado Pica-
dinho, para a-
presentar o me-
lhor Renegados
de todo o En-
contro. Nor-
malmente, na
última Noite dos
Renegados não faltam núme-
ros, só que chega uma hora
que tem que acabar. Pilotan-
do o som, a DJ Moema trans-
formou o ginásio em uma
grande boate, onde se tocou
e dançou de tudo, ou quase
tudo. No final, os mais ani-
mados e inspirados ainda
fizeram uma grande roda,
todos de mãos dadas com
muita diversão e união.

Durante esses quatro
dias rolaram algumas oficinas
como: câmbio com 7 claves,

swing, roubadas de claves,
entre outras clinicas e muitos
treinos coletivos.

Na quarta-feira de cinzas
só sobraram as cinzas e um
ou outro malabarista que se-
guiria viagem no dia seguinte.
Esse encontro foi muito
familiar e divertido, dentro de
um clima carnavalesco brasi-
leiro. Portanto, não percam
Barroso 2006!
     Um grande abraço

Du Circo

. . . . . . .     R E C O R D E S    . . . . . . .

Vôlei clave: Cafi e Fernandinho
Gladiador-claves: Zaro

Gladiador-monociclo: Cafi
2 Diablos para o alto: Pedroca-24’’

1 Devil uma mão: David-3’01’
3 Moedas: Purrinha-R$9,85-1’52’’

3 Bolas olhos fechados: Luisinho-19’’

5 Bolas: Julio-1’36’’
6 Bolas: Julio-8’
7 Bolas: Julio-14’

4 Claves: Luisinho-9’39’’
5 Claves: Bernardo-57’’

Equilíbrio 1 clave: Luisinho-3’43’’
Parada de mão: empate de  Liz e Pedrinho-?’??’’

Cortejo



A  arte circense é cheia de
desafios de todos os tamanhos. Um dos
desafios do artista-aventureiro Rodrigo
Racy foi de 868 quilômetros. Pedalando
um monociclo, percorreu o caminho de
Santiago de Compostela, entre Saint Jean-
Pied-Port na França e a Santiago de
Compostela na Espanha. Criou o nome
de Monotravessia para designar esta

modalidade que mescla as técnicas de
monociclo com trilhas e longas distancias.

Todo seu trabalho começa com
um planejamento minucioso e realista
para enfrentar as adversidades e atingir
seus objetivos. Uma determinação muito
grande também é evidente. Sobre a
travessia do caminho de Santiago de
Compostela, disse ter dedicado à sua avó.
Começou a pedalar no dia 14 de maio de
2004 porque era o dia do aniversário dela,
e concluiu no dia 16 de junho. “A emoção
de ter chegado ao marco zero do caminho
é inexplicável. Passei nove meses
planejando este projeto e finalmente
posso dizer : missão cumprida”,
comemorou Rodrigo, de 32 anos.

Em 14 de março de 2004 realizou
seu primeiro desafio sob uma roda com à
quebra do recorde brasileiro de longa
jornada de monociclo. Percorreu os 54
km que separam a Praça da Sé, em São
Paulo, do município de Pirapora do Bom
Jesus.

Sua travessia do caminho de
Santiago de Compostela também tem
como objetivo a marca de recordes. Até

matéria Marquinhos     fotos Valentine Moreno

Rodrigo Racy
e suas Monotravessias
Rodrigo Racy
e suas Monotravessias
Rodrigo Racy
e suas Monotravessias
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agora foi o único homem a completar
este percurso e distancia off road
pedalando um monociclo . Seguiu
perfeitamente as normas e exigências do
Guinness (anuário internacional de
recordes). Todo o percurso foi acompa-
nhado por um cinegrafista e uma
fotógrafa, os dois de bicicleta.

O terreno do caminho de
Santiago de Compostela é bem variado e
tem muitas subidas e descidas, o que
dificultou bastante para Rodrigo. Diz ter
executado toda parte possível pedalando,
caminhando apenas em alguns trechos
intransitáveis de monociclo. Durante o
percurso, o brasileiro sobre uma roda
chamou à atenção dos peregrinos e
recebeu muitos gritos de cumprimentos
e incentivos. “Não foi uma tarefa fácil
percorrer o caminho. Exigiu muito
esforço físico. Cheguei a passar mal
algumas vezes, mas não desisti. Nem
poderia, pois fazer esta travessia era meu
maior projeto e sonho”, contou o atleta-
artista.

A grande jogada que chama a
atenção nos projetos de Rodrigo Racy é a
forma sistemática e disciplinada de
trabalhar. Consta com outros profis-

sionais de condicionamento físico
envolvidos e acompanhamento médico
e nutricional.

Sobre as histórias de que o
monociclo causa danos aos órgãos
genitais, principalmente ao se pedalar
muito, Rodrigo dando risadas diz se tratar
de mito, mas não dispensou vestimentas
com fundilhos reforçados.

Sobre o futuro Rodrigo guarda
segredo sobre sua próxima monotra-
vessia. Atualmente tem se dedicado a
palestras sobre planejamento e mo-
tivação em empresas e escolas, onde
relata suas experiências e  faz apresen-
tações de monociclo.

Trecho do caminho de Santiago de Compostela

Termino, Igreja de Santiago
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Por que o apelido Prego?
Um dia meu avô me pegou no
colo e começou a me equilibrar
na palma da mão. Eu ficava
durinho, equilibrado! Falou que
eu parecia um preguinho. E daí
ficou! Desde os três meses que
eu tenho o apelido de Preguinho.
Quando fui crescendo, passei a
ser Prego e todo mundo de
Circo me conhece como Prego,
ninguém sabe meu nome.

Você sempre quis ser
malabarista?
Quis ser trapezista porque era
fã do meu pai. No Circo Pimentel,
onde nasci, meu pai foi o grande
trapezista da época. Até hoje não
apareceu trapezista igual a ele.
Eu era fã número zero dele! Ele
fazia um número de trapézio de
balanço em um Circo que tinha
todas as atrações como globo
da morte, leões, etc, e o último
número era o dele. Tinha uma
técnica e uma classe no trapézio
que eram impressionantes.
Toda vez que estava pendurado
no trapézio meu pai me mandava
descer. Devia ter uns oito anos.
Eu reclamava e  ele me falava que
eu ia fazer número de chão,
malabares. Ele me dizia que com
malabares eu só precisaria de

uma malinha para viajar o
mundo inteiro. Hoje eu vejo que
ele tinha razão. Vou fazer show
viajando pelo mundo afora e
todo mundo chega dois, três dias
antes para montar os aparelhos.
Eu chego na última hora com
minha malinha. Por isso chamo
minha mala de passaporte.

Como foi seu começo?
Essa história é bem interessante.
Eu tinha 11 anos e no Circo há
uma gíria que chama os filhos
que não aprendem nada de feijão
perdido. A meninada tem medo
de ser um feijão perdido. Eu,
com onze anos, não fazia nada,
queria ser trapezista e meu pai
não deixava. Na nossa família só
tinha salto, trapézio, acrobacia,
e eu era fraquinho, doente. Meu
pai tinha medo de eu ter uma
tontura lá em cima e cair.
Um dia estava sentado em baixo
do pé de uma árvore e pensei
com aquela fé de criança: “Meu
Deus, será que eu vou ser feijão
perdido? Eu não vou aprender a
fazer nada no Circo?” E na hora
que falei isso, olhei para o chão
e vi três pedrinhas. Achei inte-
ressante e comecei a brincar
com elas, jogá-las pra cima.  Aí
veio aquele bichinho que morde
o malabarista. Depois peguei

três limões. Foi aí que surgiu o
malabares na minha vida, com
onze anos. Na minha família
ninguém era malabarista.  Apren-
di tudo sozinho. Meu pai apenas
criava os truques e eu executava.

Quando você fez sua primeira
apresentação?
Foi na mesma cidade que eu
nasci, por coincidência. No
primeiro ano que eu comecei a
treinar já me apresentei jogando
três bolinhas, três aros, três
chapéus e quatro claves.

Você teve alguém que te
ensinou ou aprendeu sozinho?
Não, eu fui olhando. Ia ao Circo
para ver o malabarista. Tinha uma
facilidade muito grande para
memorizar os truques. Depois,
em casa eu ficava ensaiando e
melhorava o truque. Quando o
dono dele me via, já estava
diferente. Eu havia dificultado!
Meu pai criou dois truques e eu
consegui executa-los: em um eu
equilibro um taco com uma bola,
jogo cinco claves e rodo um aro
no pé, no outro cabeceio uma
bola jogando cinco claves. Esses
dois truques me deram tudo o
que eu tive na vida.

Conseguia viver bem do
malabares?
Eu ganhei muito dinheiro como
artista no Brasil. Uma coisa rara
de acontecer hoje em dia. Eu
tenho que agradecer muito ao
Alexandre Vostok , o dono do
Circo Vostok, que me valorizava
muito na época. Lá, cheguei a
ganhar U$ 6500 por semana. Era
muito dinheiro! Ele foi um dono
de Circo fantástico. Infelizmente
parou. Houve um problema: um
leão matou uma criança no seu
Circo e ele desgostou daquilo,
largou tudo.

Nesta edição
temos o prazer de
entrevistar um dos
mais conhecidos
malabaristas tradi-
cionais brasileiros:
Rui Edson Lins,
45 anos, nascido na
cidade de Exaporã,
Estado de São Paulo.
Quem ainda não
sabe de quem esta-
mos falando?  Temos
o prazer de lhes
apresentar...

Entrevista

“...se quiser ser bom,
ensaie, não tem
outra receita.”



O que você acha dos animais
no Circo?
Eu sou contra, não gosto! Já tive
Circo com leões, elefantes,
chimpanzé, cavalo...  Em 1995, fiz
um Circo muito grande e fui
tentar tocar sem bicho. Chegava
na cidade e não vinha ninguém.
O espetáculo era fantástico!
Realmente bom! As poucas
pessoas que assistiam achavam
muito bom, mas o resto não ia
pela falta de animais. Então fui
obrigado a contratar os núme-
ros de animais. Com isso o
público veio assistir aos es-
petáculos, mas eu não gostava,
porque o bicho por mais que
você trate bem, não é o sufi-
ciente. Você não consegue dar
um espaço adequado para um
leão viver.
Mas tem o outro lado: tem cri-
ança no interior que nunca vai
conhecer um elefante, um leão
ou um tigre porque não tem
zoológico na sua cidade, e os
Circos davam essa possibilidade
para elas.

Como chamava seu Circo?
Circo Lins. Eu antes tinha o nome
fantasia de Circo Real Espanhol
mas percebi que estava fazendo
o nome para uma bandeira que
eu nem conheço, eu nunca estive
na Espanha. Aí coloquei o nome
de Circo Lins. O povo não se
acostumou muito porque era
muito simples. Brasileiro gosta
de   comprar coisa importada. A
turma põe o nome pomposo no
Circo. Chamam de Circo
Europeu, Romano, da Itália,
Oriental e no fim são brasileiros
tocando o Circo.

Você já trabalhou em quais
Circos?
No Circo Pimentel fiquei 18 anos.
Depois fui para o Gran Bartolo

Circus, de lá fui para o Circo
Portugal. Depois, Circo de Roma,
de lá para o Circo Garcia e para o
Vostok. Do Vostok fui contratado
pelo Circo Thiany, mas terminei
não indo e permaneci no Vostok.
Depois montei meu próprio
Circo.

Como isso aconteceu?
Após dois anos no Vostok eu
pensei em montar um Circo.
Demorei um ano e montei um
todo luxuoso, com bar e tudo. E
ainda guardei U$ 40.000,00.
Porque quando você não tem
experiência, precisa ter um
dinheiro de reserva. Isso mais
ou menos em 1983.

Quanto tempo durou seu
Circo?
Até hoje! Agora eu dei uma
parada e estou trabalhando em
festas e  eventos. Outro dia fui
fazer uma oficina de Circo numa
festa rave.

E gostou de trabalhar em uma
rave?
Aprendi muita coisa do lado
empresarial. Mas pra mim não
serve, porque é um barulho
muito grande na cabeça. Não

variava nunca a música. Aquele
tum tum tum... mas havia um
povo lindo, maravilhoso, todos
rindo. (risos)

Você vive de malabares hoje?
Não, malabares para mim é meu
esporte. Eu vivo do Circo, sou
empresário de shows. Estava
descansando por um tempo,
porque depois de treze anos de
casado minha mulher engravidou
e nós tivemos uma filha. Eu era
louco para ter uma filha. Faz cin-
co anos que estou curtindo. Mas
agora vou ter que recomeçar.
Vou ter que deixar alguma coisa
para ela.

Como você treina?
Não treino. Só quando tem um
show de responsabilidade, aí eu
ensaio três dias e volta tudo.
Uma vez, em um aniversário, fiz
um show de manhã e saiu um
malabares meio quadrado. Antes
do show da tarde dei uma
aquecida de uma hora, mais ou
menos e aí os músculos aju-
daram. Os truques mais difíceis
não! Esses têm que ensaiar pelo
menos uma semana para voltar
o preparo físico, mas volta.

Para você, quem foi o maior
malabarista que já existiu?
Na minha época o Francis Brunn
era o ídolo, só que tinha um
estilo mais foca. Depois tinha o
Enrico Rastelli, italiano. Esse era
muito bom na época também!
Mas meu pai falava muito de um
tal de Gramática , acho que
argentino. Ele tinha uns óculos
com umas lentes muito grossas.
Eram os bons da época!

Qual o espetáculo que mais te
impressionou até hoje?
O espetáculo do Circo Garcia!  Só
números tradicionais. Havia

“Acho que os melhores
malabaristas no futuro

serão brasileiros.”
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uns trapezistas mexicanos mui-
to bons! Faziam triple volta e
era raro errar! E eles faziam com
uma perfeição! Pra você ter uma
idéia eles se aqueciam fazendo
doble volta prancheado.

E qual foi a época dourada do
Circo?
A época de ouro do Circo é ho-
je! Todo dia! Nunca morreu! Se
você montar um bom Circo, um
bom espetáculo, em um bom
terreno, com estacionamento e
uma boa propaganda você lota
toda hora. Nunca passou o tem-
po bom do Circo. Eu morro
falando isso.

Existe alguma diferença
entre o chamado Circo
Tradicional e o Circo Novo?
Eu acho que no Circo Novo a
pessoa tem preguiça de fazer o
figurino. A roupa do Circo Tradi-
cional levava uma semana para
bordar. Hoje em dia não, o cara
pega um colete, amarra uma
gravatinha e fala que é do Circo
Novo. Eu acho que a diferença
está na preguiça de fazer o
figurino.  Mas é basicamente a
mesma coisa.
Pra você ter uma idéia, todas as
moças do Circo antigamente ti-
nham que ser bordadeiras. Eram
elas que bordavam nossas
roupas. E quem do Circo Novo
tem saco para fazer isso?

O que você acha do malabarista
de sinal?
Legal, ótimo! Ele está ensaiando.
Depois dali ele pode ir para
grandes espetáculos, grandes
Circos. Outro dia eu estava
vendo um menininho fazer farol
e percebi que, sem querer, ele
estava ensaiando o dia inteiro. É
só dar uma mãozinha para ele
se tornar um ótimo artista.

Você já se apresentou na rua?
Eu era louco para fazer uma
apresentação na rua. Quando
surgiu o convite do Circo no
Beco e do Sarau do Charles no
Centro da Cidade eu fui voando.
Foi uma experiência nova. Mas
não senti muita diferença por-
que havia muita gente, parecia
um picadeiro. A única diferença
é que, como eu sou um mala-
barista muito técnico, faço tru-
ques muito difíceis e estou
acostumado a trabalhar em local
fechado. Se o vento der uma ba-
lançada de  um milímetro eu não
consigo fazer o truque. A única
diferença foi essa.

A que você deve a explosão
do malabares no Brasil?
Sei lá. Virou moda. Tem ma-
labares na Internet, na televisão,
em todo lugar! Acho que é por-
que é fácil levar o material, de
começar e você pode ensaiar a
qualquer hora e lugar. Além
disso, o malabares ajuda muito
na coordenação motora, no
reflexo e é uma grande diver-
são. Quando você começa, não
quer parar mais.

Como você imagina o futuro
do malabares?
O malabares não tem fim. Quan-
do você joga cinco claves, quer

jogar seis, e assim por diante.
Mas tem uma hora que o limite
da pessoa acaba, não consegue
passar daquilo. Isso me falavam
os antigos e é verdade! Você fica
louco de tanto ensaiar! Real-
mente força a cabeça. Sabendo
disso, quando eu cheguei em um
ponto que eu já estava muito
bom, eu parei. Eu não namorava,
não passeava, só ensaiava, en-
saiava, ensaiava.  Então teve uma
hora que eu comprei uma moto
e comecei a passear e parei de
ensaiar.
Sempre aparecerá um rapaz
novo, com o preparo físico em
dia e que vai fazer coisas fantás-
ticas. Mas chega uma hora que
atinge o limite e aparece alguém
que eleva o nível, torna-se
destaque. Porém cada vez mais
os truques ficam mais difíceis e
bonitos. Por isso o malabares
vai durar para sempre. Vão
aparecer coisas fantásticas. No
Brasil principalmente! Brasileiro
é um povo muito habilidoso.
Acho que os melhores malaba-
ristas no futuro serão brasilei-
ros. Só que brasileiro não gosta
de ensaiar muito, precisa corrigir
esse defeito.

Para finalizar, qual o conselho
que você dá para os mala-
baristas?
Ensaie bastante porque o
malabares precisa de ensaio e
disciplina. Quem tiver isso vai
viajar e trabalhar em qualquer
lugar. O malabares é uma benção
de Deus! Mas se quiser ser bom,
ensaie, não tem outra receita.
Se você tirar três horas por dia
você vai ser um grande mala-
barista. Falo por experiência
própria. Eu escolho para onde
eu quero ir. Então o conselho
que eu dou é ensaiar, ensaiar e
ensaiar

“Eu acho que no Circo novo
a pessoa tem preguiça de

fazer o figurino.”
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Cabeza de Martillo
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EnEnEnEnEntrtrtrtrtreeeeevvvvvististististista con a con a con a con a con AlvAlvAlvAlvAlvarararararo Po Po Po Po Palomialomialomialomialominosnosnosnosnos
por Toto *

¿Cómo comenzaste a hacer
malabarismo?
Estaba enfermo en mi cama, cuando vi
un malabarista en la televisión. Como yo
jugaba tenis, tenía a mi lado 3 pelotas, así
que ahí comencé a practicar.

¿Quieres dedicarte a los malabares
en el futuro?
Sí, en este momento estoy estudiando
en la Universidad, pero espero salir lo
antes posible, para mostrarle al mundo
que Sudamérica también tiene buen
nivel.

¿Haces algun tipo de
espectáculo?
Sí, pero muy pocos. Me gusta
mostrarle mis malabares a los
demás malabaristas, porque ellos
comprenden la dificultad de los trucos
y de la rutina, también me gusta
hacerle malabares a los niños,
porque ellos se divierten muchísimo
con eso. Además me gusta mucho
escuchar, al final, el aplauso del público,
eso me da fuerzas para seguir
practicando.

¿Qué juguetes dominas?
Practico mucho clavas y pelotas,
pero también juego argollas,
pelotas de rebote, spinning y

monociclo. Tengo rutinas con todos estos
juguetes.

¿Lo más alto que llegaste a hacer?
Con pelotas llegué a atrapar 11, espero
algún día atrapar 12, también he logrado
hacer más de 30 atrapadas con 9 pelotas
y girar con las 7 pelotas (7up 360°). Este
año hice 1 hora y 10 minutos con 5
pelotas. Además con clavas he hecho más
de 10 vueltas con 6.

Y para concluir la entrevista
con Álvaro Palominos,
cuéntanos, ¿Cuáles son tus
metas?
Quiero poder hacer trucos que
nadie más pueda hacer,
numerología con 7 y 8 pelotas,
mantener bien las 9 pelotas y batir
algunos records mundiales.
A largo plazo espero llegar a ser
uno de los mejores y poder influir
en el malabarismo de Sudamérica,

para que siga
aumentando su
popularidad y
nivel cada vez
más.

Álvaro Palominos, de 20 años de edad y 8 años de experiencia en el mundo de
los malabares, se presenta actualmente como una de las jóvenes promesas  del
malabarismo chileno. Muy pocos conocen su cara, su fisico y su manera de
malabarear pero, finalmente, Palco Aberto pudo dar con él y nos concedió su primera
entrevista a un medio de comunicación.

* Toto, 20 años,
chileno, malabarista y

colaborador de la
Revista Palco Aberto

toto_malabarista@yahoo.es
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Alguns malabaristas já
conhecem a história de
onde se encontrou, pela
primeira vez, indícios da
existência do malabares no
mundo.

Comprovadamente, a
primeira vez que realmen-
te se teve notícia do mala-
bares foi na tumba do fa-
raó Beni-Hassan, no antigo
Egito, há cerca de 4000
anos atrás. Nela foram
encontrados desenhos de
egípcios jogando
bolinhas ao ar. O
mais impressio-
nante é que um
deles possuía os
braços cruza-
dos, como se
estivesse fazen-
do o mills mess.

Por muito tempo não
foi mais encontrado ne-
nhum registro sobre o
malabares. Alguns pesqui-
sadores defendem que
durante esse tempo o
malabares era praticado
por “vagabundos” e alguns
ciganos que mesclavam

esta arte com acrobacia,
pantomima, dança e mú-
sica a fim de angariar algu-
mas moedas para sua so-
brevivência. Os países
asiáticos, mais especifica-
mente a China, também
mantiveram a chama do
malabares acesa nesse
período, principalmente
com o famoso devil stick.

A próxima evidência
concreta da existência do
malabarismo surgiu na
Grécia Antiga, entre os
séculos IV e V a.C. Em sua
arte,aparecem inúmeras
figuras de malabaristas es-
culpidos em cerâmica.
Acredita-se que nessa
época o malabares era

uma forma de re-
creação e a maioria
de seus praticantes

era do sexo
feminino.
A prática

do malaba-
res sofreu
um boom du-

rante o Império Romano,
por volta do século II e III
d.C.. Nesse período, os
romanos desenvolveram
uma série de manipu-
lações com armas e escu-
dos e o malabares era
considerado uma exce-

lente forma de recreação
e foi amplamente divul-
gado pela arte romana
através de esculturas e
desenhos em paredes,
além de várias referências
em seus escritos. Um
desses escritos cita Taga-
tus Ursus (53 -117 d.C.)
como o primeiro mala-
barista a jogar com bolas
de vidro.

O malabares ainda era
mesclado com outras ar-
tes, até que começam a
surgir grupos como, por
exemplo, o Ventilatores, que
executavam números de
malabares com facas e os
Pilarii que jogavam malaba-
res com bolinhas.

Muitas lendas sur-
giram, como a do Malaba-
rista de Notre Dame. Reza
a lenda que um malaba-
rista de rua, cansado de
dias difíceis, resolveu
entrar para o monastério.
Um dia, sozinho na Capela,
notou a tristeza no sem-
blante da Virgem Maria e
resolveu tentar animá-la
fazendo alguns truques de
malabares. Neste momen-
to o Irmão Superior aden-
trou a Capela e ao ver a
cena, enfureceu-se de tal
forma, que resolveu ex-

���������	��
�������
por Duico
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pulsar o pobre malabarista
da congregação. Ocorre
que, quando olhou para a
Virgem Maria, notou que
a mesma sorria. Com isso,
não só desistiu de expulsar
o malabarista, como or-
denou que todos os de-
mais praticassem malaba-
res na capela todos os dias.

Após o declínio do
Império Romano, por vol-
ta de 476 d.C., o mala-
bares caiu em desgraça.
Com o início da Idade Mé-
dia, que durou do século
V ao XV, os malabaristas
passaram a ser mal vistos
e apenas as classes mais
baixas continuaram prati-
cando como forma de
recreação e por volta do
século XIII, alguns
malabaristas chega-
ram a ser acusados
de heresia e bruxa-
ria pela Inquisição.
Mesmo assim,
durante essa é-
poca, inúmeras
pinturas religiosas
e ilustrações bí-
blicas apresenta-
vam malabaristas.

Aliás, a partir do fim
da Idade Média (1453), o
malabares passou a ser
muito vinculado a cultos
e cerimônias religiosas.
Nesse período foram en-
contrados muitos docu-
mentos que comprova-

vam que os Astecas eram
excelentes antipodistas
(malabarismo com as
pernas) e que os índios
americanos eram
exímios malabaris-
tas. Até os dias de
hoje, em algu-
mas tribos, o
malabares é pra-
ticado apenas
pelo shaman.

Entre 1400
e 1500 algumas
claras referên-
cias sobre o ma-
labares aparecem na nossa
história. O poeta Pierre de
Gringoire (1475 - 1538)
desenvolveu a obra King of
Jugglers (Rei dos

Malabaristas) e
em 1528 o im-
perador de Hin-
dustan, descre-
ve em seu diá-
rio um grupo de

pessoas que fazi-
am malabares com
argolas de madeira.

A partir de en-
tão, o malabares saiu
dos guetos e firmou-

se em  toda a sociedade.
Por volta de 1680 o Con-
selho da cidade de Nurem-
berg, na Alemanha, desen-
volveu um projeto com
um grupo denominado
Ball-Master que não só de-
monstrava as suas habili-
dades, mas também ensi-

nava aos jovens a arte do
malabares e da corda bam-
ba. Muitos artistas foram

formados por este
projeto.

No começo do
séc. XIX, o mala-
bares começou a
desenvolver-se ca-
da vez mais e o Cir-

co passou a ser a
forma mais popular
de entretenimento.

O Circo, que
no princípio possuía
números apenas

com cavalos, passou a
buscar outras atrações e
encontrou nos saltim-
bancos, que se apresen-
tavam em praças com o
malabares e outras artes,
uma grande atração.

Ao longo da história,
surgiram muitos mala-
baristas que desenvol-
veram e mutiplicaram
suas técnicas e contri-
buiram para que esta arte
chegasse ao patamar que
se encontra hoje.

19



faça

���������		
���


���������������	�
��
������������	�����������������������	�����

����������������������	�����	�����������
	����������	�
���������
��
����
���
�
��	�������	�������������������
���������	���
��

�
�
��
	�����������������
���	�
������
�����	������	����
�

�� ��� �	���������
� �
���
� ��� ��	� ����
� ������
� ����	������� ��� ��
�
�	� ���	��!����	���������������"�����
��������	��#�����
��	�
�
����!�������
����
$$���
�

������� ���
	�
� ��� ��

%	����
���	�
��
����� � �
�� �
�	���� 
�� �	�
�
�	� 
� 
��	

��
� ��� ����

��� 	�����	� 
�
���&��	�����
� �
�� �	
�� ��
��
��  	����� 
�
�
�����
��

������������	
�������
���'��������
���
��������
�����
���	�
���
��
���(����������	���	������
�������)�������
������
���(������
��
���
���	�
���	���
���'���
�������
�����������
������	����
���	�
�
�	�
�
��	
���
��*��
���	��������
���(��� 	���������������
+

���� �
��������
�
�	�
� 	����

���� ���� 	���� 	����

�
	��,	����(
�

20



��������������

-
����
����
���	
��	����������	��	��

�	����������	 �
���� �.
�
�� 
�� �	�
�� �	��$
�
���
���
������		��

�	����� � �	��	� �
�
��������
� �
	��
������

��������
������
��������
����������
�����
 ��������
�
�
��������	!
�"

#���� ��� �	���	� 
�
��������
��
����
�������
���(���
��	
�
�!�	�"��
�� �
���� ��	
/������	�����	����	

��	����������	�
��0

$� 	����� � ������

���
����� %
������� � ��
���	� �������
���
	
�
	� ���
��������

�� �����

$�  ����� ���	
������
���(� �
�� 
�
�	�
�� �	���
�� ���$
�	
� �� �
��������

�� ������ %
���$
�����
�������������	
�	�
���
�����
��

1����������������
�	����� �.���
�� #�	��$
����
� ��� ������ ���� �
�
��"���� �
�� ����	�
�
�	��(
�� �	
��� ��$
�����������!�����������
�	��2���

1

2

3

1

2



Acontece22

WORKSHOP DE CLOWN/PALHAÇO COM
MARCIO BALLAS (JOÃO GRANDÃO) - Dias
12 e 13 de março, das 15h00 às 20h00
CURSO DE TÉCNICAS DE MALABARISMO
COM DU CIRCO - Todas as 3ª feiras, das 18h00 às
20h00 - Rua Girassol 323, Vila Madalena - SP
tel. 3812.1676 e 3815.6142  - www.galpaodocirco.com.br

MÁSCARAS DA COMÉDIA - Sábados, das 10h00
às 13h00, Rua Professor Onofre Penteado Jr., 51
Planalto Paulista - SP; tel. (11) 5583.3151 ou (11)
9327.7780 - www.claestudio.com.br

OFICINA REGULAR DE PALHAÇO  com
ALESSANDRO AZEVEDO (PALHAÇO
CHARLES) - Todas as terças das 19h30 às 22h30, a
partir de 22 de março, todas as quintas das 19h30 às
22h30 a partir de 24 de março e todos os sábados
das 14h00 às 17h00 a partir de 02 de abril. Rua Har-
monia, 921 - Vila Madalena - SP; tel. (11) 3031.4946
www.rasodacatarina.com.br

CURSOS E OFICINAS

NEC - NÚCLEO DE ESTUDOS DO CIRCO -
Dias 19 de março com Alice Viveiros de Castro e 30
de abril com tema surpresa, a partir das 15h00. Av.
São João, 473 - Centro, SP. Tel. (11) 3334.0001 ramal
1956 e (11) 9383.0730
nucleodeestudosdocirco@hotmail.com

PALESTRAS E ESTUDOS
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PAULISTA - Todas as 2ª feiras, das
17h00 às 22h00, Rua Belmiro Braga,
esquina com Rua Luis Murat - Vila
Madalena - SP - www.enpauma.com.br

CARIOCA - Centro Interativo de
Circo - Todas as 2ª feiras, 18h00
Fundição Progresso, nº 20 - RJ
tel. (21) 2210.3324.

MINEIROS - Todas as 6ª feiras, das
18h00 ÁS 22H00, no SPASSO
ESCOLA POPULAR DE CIRCO, Rua
Francisco Sá, n° 16 - BH e todos os
sábados, das 15h00 às 20h00, no
MERCADO DISTRITAL DE SANTA
TEREZA, Rua São Gotardo, 273,
Santa Tereza - BH.

BAHIANO - Todas as 4º feiras, das
16h00 às 19h00, Passeio Público
Centro - Salvador/BA
tel. (71) 329.0015

SÃO BERNARDO DO
CAMPO/SP - Todas as 3º feiras,
18h00 - Paço Municipal - S. B.C./SP
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NOITE DOS RENEGADOS - Dia 18 de
março, a partir das 23h00, Rua Girassol 323,
Vila Madalena - SP
tel. 3812.1676 / 3815.6142 - R$ 5,00

SARAU DO CHARLES - Dia 19 de março
(entrega do prêmio Charles) e 16 de abril, das
23h00 às 5h00, Rua Harmonia, 921 - Vila
Madalena - SP. tel. 3031.4946 - R$ 10,00
www.rasodacatarina.com.br

CLOWNS DE QUINTA - Dias 17 de março
e 28 de abril e RISOS DE SÁBADO A
NOITE - Dias 09 de abril e 14 de maio, Rua
Professor Onofre Penteado Jr., 51 - Planalto
Paulista - SP; tel. (11) 5583.3151 ou (11)
9327.7780 - www.claestudio.com.br

JOGANDO NO QUINTAL - Dias 01, 02 e 03
de abril, 01 e 02 às 21h00 e 03 às 19h00, confirmar
endereço no tel. 3672.1553 - R$ 15,00

ARENA DO CIRCO - Dia 09 de abril a partir
das 19h00, Paço Municipal da Cidade de São
Bernardo do Campo - SP tel. 9375.4471 - entrada
ao chapéu

CIRCO NO BECO - Dias a definir pela
organização (fique atento ao site e ao telefone)
Rua Belmiro Braga, esquina com Rua Luis Murat -
Vila Madalena - SP tel. 7155.3708 - entrada ao
chapéu - www.circonobeco.com.br
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3ª CONVENCIÓN LATINA DE CIRCO
De 19 a 26 de março, Bogotá - Colômbia
www.convencionlatinadecirco.org

CAMPEONATO BRASILEIRO DE IOIÔ
Dia 19 de março, a partir das 9h00, Flat
Transamérica Internacional Plaza, Al. Santos, 981
Bela Vista -SP - entrada franca
www.ioiobrasil.com/brasileiro2005

3º FESTIVAL INTERNACIONAL DE
PALHAÇOS - SESC FESTCLOWN
De 22 a 27 de março, Brasíl ia - DF
www.sescdf.com.br

18TH BRITSH JUGGLING CONVENTION
De 31 de março a 03 de abril, Bells Sports Centre
Perth - Inglaterra - www.bjc2005.co.uk

FESTIVAL DE CIRCO DE RUA EM SÃO
PAULO- Promovido pelo Circo no Beco no dia
03 de abril, São Paulo - SP
ww.circonobeco.com.br - entrada ao chapéu

1ª CONVENCIÓN PERUANA DE
MALABARISTAS - Dias 23 e 24 de abril
Lima/Peru - pupunch@terra.com.pe

FE
ST

IV
A

IS
TARDE DE PALHAÇADAS - Todos os sábados e domingos até 1º de maio,
16h00, Rua Orobó, 277 - Alto de Pinheiros - SP; tel.(11) 3024-5191 - R$ 16,00 e R$ 8,00

BICHOS DO BRASIL com a CIA. PIA FRAUS - Todos os sábados e domingos
até 27 de março, às 17h30, no Teatro Folha, Shopping Higienópolis, Av. Higienópolis,
618, tel. 3823.2323 - www.teatrofolha.com.br - R$ 20,00

BATUCANDO NO CHUVEIRO com RAFHAEL MULTIARTISTA - Todas
as quintas até 28 de abril, às 21h00, Teatro Plínio Marcos, Rua Clélia 38,
tel. (11)3864.3129 R$ 12,00 e R$ 6,00
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O espaço está aberto! Envie informações sobre
acontecimentos de malabares, circo e arte de rua.

revista@palcoaberto.com.br

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM ARTES CIRCENSES - CEFAC
Rua Girassol, 323 - Vila Madalena - São Paulo/SP. tel. (11) 3812.1676 - cefac@galpaodocirco.com.br

CIRCO ESCOLA PICADEIRO - Av. Cidade Jardim, 1105 - Jardins - São Paulo/SP
tel. (11) 3078.0944 www.picadeirocirco.com.br

GALPÃO DO CIRCO - Rua Girassol, 323 - Vila Madalena - São Paulo/SP
tel. (11) 3812.1676 - www.galpaodocirco.com.br

ESCOLA NACIONAL DE CIRCO - Praça da Bandeira, 4 - Praça da Bandeira Rio de Janeiro/RJ
tel. (21) 2273.2144 - escolacirco@funarte.gov.br

SPASSO ESCOLA POPULAR DE CIRCO - Av. Francisco Sá, 16 - Belo Horizonte/MG
tel. (31) 3275.1205 - spasso@gold.com.br

ESCOLA PICOLINO DE ARTES DO CIRCO - Av. Otávio Mangabeira s/nº - Pituassú
Salvador/BA. tel. (71) 363.4069 - apicolin@terra.com.br
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Indicações
“DUMMY - UM AMOR DIFERENTE” - Um filme que mostra
de maneira irreverente as dificuldades em assumir uma vida de
artista. Steven (Adrien Brody) aquele do Pianista, vive em uma família
estranha. Ao ver um filme resolve largar seu emprego regular de
vendedor para tornar-se ventríloquo, causando um sério problema

para ele em sua família, que passa a considerá-lo um perdedor. Em
busca de sua primeira apresentação conhece Lorena (Vera Farmiga)

uma consultora de empregos, talvez a única pessoa aparentemente “normal”
neste filme, seja lá o significado de “normal”. Steven apaixona-se por Lorena e
conta com a ajuda de sua amiga punk, Fangora (Milla Jovovich) que na verdade
mais o atrapalha que ajuda. Um filme divertido e sensível, que traz as complicações
da busca do artista em viver daquilo que gosta.

EMIR KUSTURICA & THE NO SMOKING
ORCHESTRA  - “UNZA UNZA TIME” - Nascido em
Sarajevo, Iugoslavia, em novembro de 1954, Emir Kustutrica é
bastante conhecido por seus filmes. Mas este artista
multifacetário também faz parte de uma Big Band com 11
integrantes, a The No Smoking Orchestra, fundada em 1980 com
o nome de Zabranjeno Pujenje. Emir passou a integrar a banda

somente em 1994, quando a mesma sofreu uma reformulação (também
“traduzindo” seu nome antigo para o atual) e sua popularidade fez com que seu
nome fosse à frente do da banda. Além de Kusturica, que toca viola e guitarra, seu
filho Stribor Kusturica é o baterista.
Unza Unza Time, é o sexto CD da banda e traz uma grande mistura de estilos
musicais que torna seu som, único. Para se ter uma vaga idéia, a faixa Lubenica
traz uma mistura de heavy metal com música folclórica iugoslava. O resultado é
sensacional! Realmente um som imperdível!
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por Duico

“ARRELIA UMA AUTO BIOGRAFIA” - WALDEMAR
SEYSSEL (Ed. Ibrasa) - Para quem gosta de histórias de
personagens ligados ao Circo, esse livro é um prato cheio. Formado
em Direito pela Universidade de São Paulo, Valdemar Seyssel, o famoso
palhaço Arrelia, conta sua história. Desde o dia em que seu avô
ginasta resolveu fugir com uma artista circense, passando pela
escolha de seu nome (ainda menino), viagens pelo país e fora dele,

enfim, todas as tristezas e alegrias que permearam sua vida circense. No livro, há
ainda, trinta e duas fotografias para ilustrar suas histórias. Leia e divirta-se.li
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Continuem enviando
sugestões e críticas. Comen-
tários sobre apresentações,
espetáculos, artistas e aconte-
cimentos.

Enviem também dese-
nhos, poemas, músicas...
enfim, qualquer idéia é sem-
pre bem vinda.

Manifeste-se. Mande um
e-mail pra gente!

Parabéns pela Revista, a
cada edição é nítido o empenho
de todos pra fazer um trabalho
de qualidade e apaixonado pela
arte.

O círculo tá muito fechado
aqui em Curitiba, sinto muita
dificuldade em me comunicar
com alguém daqui, apesar de co-
nhecer muita gente.  A im-
pressão é que a cidade está indo
na contramão de tudo que
acontece com a arte circense, as
panelinhas estão demais!

Não existem encontros
periódicos, escolas, nada...

Qualquer informação é
bem vinda.

Com relação a Revista
parece-me que a tendência é
sempre melhorar. Caso neces-
sitem de algum auxílio aqui em

Curitiba estou a disposição,
sempre visando o crescimento
da arte.

 Abraço e reintero meus
parabéns!!!

Silvestre Neto
silvestrefpn@yahoo.com.br

Buenas para mis colegas de
Brasil es un gusto haber recibido
en el pais hermano (Argentina)
la cuarta edicion de la Revista
Palco Aberto es un honor y un
lujo poder leer sus articulos y
mas cuando la nota central es de
un colega argentino.
Desde ya muito brigado o
muchisimas gracias .

NIÑOOOO .......
devils_stars@hotmail.com

revista@palcoaberto.com.br
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O malabarista profissional
tem sorte porque consegue
trabalhar com aquilo que ama.
Mas já dizia o poeta: sorte é o
encontro da capacidade com a
oportunidade .

Muitos acham que trabalho
de malabarista é uma maravilha,
que ele está na balada se
divertindo. Já ouvi muitas vezes
frases do tipo “Isso não é tra-
balho, é diversão!”. Pensamen-
tos como este fazem com que
os malabaristas sofram precon-
ceito e tenham seu trabalho des-
valorizado. Há contratantes que
acham que liberando a cerveja e
a comida, o trabalho está bem
pago, e existem malabaristas que
aceitam trabalhos assim.

Porém, não consideram o
quanto é preciso treinar para
uma apresentação que impres-
sione a platéia. E esse treino não
é só em relação aos truques de
malabares, mas também com re-
lação à cena, em como apresen-
tar esses truques.

Existe uma árdua prepara-
ção por trás de um trabalho, tan-
to física quanto criativa. Vamos
aprender a valorizar isso!

É incabível, para mim, que
um malabarista faça um trabalho
em troca de bebida ou comida.
Que nível nós vamos dar para a
nossa arte se nós mesmos passa-
mos a impressão de que não
temos o que comer ou beber?

Entendo que muitas vezes
isso pode acontecer porque o
malabarista não tem consciência
dessa importância. Por isso,
vamos criar essa consciência e
disceminá-la.

Nessa mesma esfera estão
os malabaristas que não vivem
do malabares. Em muitos casos
trabalham apenas por diversão

CRÔNICA
ou amizade. Lembre-se que com
isso, você pode estar desvalori-
zando a sua arte e o trabalho de
algumas pessoas. Por isso cobre
um preço legal.

Caímos aqui em uma situa-
ção bem complicada, que é a no-
ção de valor de cada indivíduo.
O pouco para alguns é muito pa-
ra outros. Entendo que nesse
caso deva prevalecer o bom sen-
so. Qualquer dúvida ligue para
um amigo malabarista e conver-
se com ele, pergunte o quanto
cobra. Mas, independente da sua
noção de valor, lembre-se: o
tempo de treinamento e o suor
na camisa (literalmente) valem
muito! Valorize seu esforço, sua
arte e sua profissão. Se o traba-
lho é desvalorizado todo o mer-
cado também é. Isso é uma regra
básica, em qualquer profissão.

Em conversas sobre esse
polêmico tema, já argumentaram
que muitas vezes cobra-se pou-
co para ter a oportunidade de
acertar e passar o número ou o
espetáculo. Para mim esse argu-
mento não funciona. Eles
deveriam fazer seu número na
rua! Não há lugar melhor para
acertar seu espetáculo e com
certeza o chapéu lhe trará bons
resultados quando seu núemro
estiver bom. Aliás, na rua há uma
coisa  a mais. Muitas vezes o
chapéu pode funcionar como um
termômetro do quanto seu
espetáculo está bom. Não é uma
regra, mas pode funcionar assim.

Não vou entrar em deta-
lhes quanto aos malabaristas de
sinal, já que escrevi na Revista
Palco Aberto nº 2 uma crônica
inteira sobre esse assunto. Mas
soube de pessoas que querem
fazer sinal usando equipamento
de luz! O material de luz é muito

caro e pouco durável, por isso
mesmo cobra-se mais por
trabalhos que envolvam esse
equipamento. A partir do mo-
mento que algumas pessoas vão
ao sinal com equipamento de luz,
irão desvalorizar totalmente es-
se mercado. Pode ser que consi-
ga ter lucro momentâneo, mas
será que esse malabarista vai
querer viver de sinal o resto da
vida ou pretende fazer números
de luz em que possa valorizar
seu trabalho e ganhar em uma
única apresentação o que não
ganharia em dez horas de sinal?
Precisamos pensar no que acon-
tecerá no futuro com uma ação
e não só no momento!

Outro argumento, e para
mim o mais forte de todos, é
que muitas vezes o malabarista
faz um trabalho ganhando pouco
porque precisa pagar suas con-
tas naquele momento e esse
dinheiro, mesmo sendo pouco,
é o que vai lhe salvar.

Infelizmente no nosso país
o artista tem que lutar contra
tudo e todos. Contra preconcei-
to, desrespeito e também a falta
de grana. Poucos artistas ga-
nham bem. Então sugiro que
quando acontecer deixe bem
claro que o valor é pouco e que
só está aceitando em função de
uma situação única.

Enfim, são inúmeras as
situações que devem ser consi-
deradas para que nós não desva-
lorizemos nossa arte. Mas, a
principal coisa que o malabarista
deve fazer, é se registrar como
artista, além de produzir um
excelente portfolio . Quanto
mais profissional você for ao
apresentar sua proposta de tra-
balho, mais valorizado será pro-
fissionalmente!

O O O O O VVVVVALOR DE SEU ALOR DE SEU ALOR DE SEU ALOR DE SEU ALOR DE SEU TRABALHO!TRABALHO!TRABALHO!TRABALHO!TRABALHO!
por  Duico
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